
   
6a Série Lição: Primeira guerra mundial e a 

resolução dos conflitos 
Nova Aula 

Currículo de História: Standard 4, objetivo 1b 

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor 
Os alunos identificarão diferentes maneiras para 
resolver o conflito, completando fatos rápidos 
sobre a 1ª Guerra Mundial. 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu posso identificar diferentes maneiras para 
resolver conflitos, completando fatos rápidos 
sobre a 1ª Guerra Mundial. 

Objetivo do professor 
Os alunos poderão recontar os eventos principais da 1a 
Guerra Mundial por 
 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu posso de recontar os principais eventos da 1a 
Guerra Mundial por 
 

Pergunta Essencial: 
Como devemos lidar com conflitos? 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: Guerra de trincheiras, artilharia, cortar para 
baixo, de longo alcance, de curto alcance, tanques, 
estrangulamento, artilheiros, sacos de areia, pranchas, 
arame farpado, sanitário, reparações, propaganda, 
tratados de paz 
 
Falar: Trincheira de guerra, artilharia, de longo 
alcance, de curto alcance, tanques, atiradores, sacos 
de areia, pranchas, arame farpado, sanitário, tratados 
de paz 
 
Ler: Guerra de trincheiras, artilharia, cortar para 
baixo, de longo alcance, de curto alcance, tanques, 
estrangulamento, artilheiros, sacos de areia, pranchas, 
arame farpado, sanitário, reparações, propaganda, 
tratados de paz 
 
Escrever: Guerra de trincheiras, artilharia, cortar para 
baixo, de longo alcance, de curto alcance, tanques, 
estrangulamento, artilheiros, sacos de areia, pranchas, 
arame farpado, sanitário, reparações, propaganda, 
tratados de paz 
 
Frases Estruturadas:  
Nós destacamos o ________ desde ___ que teve um 
grande efeito em ____. 
 
 

Materiais: 

• Meu mundo, capítulo 31, seção 1, p. 928-931 

• Texto, referindo-se a eventos e tipos de armas 

da 1ª Guerra Mundial 

• Marca-textos 

Vocabulário adicional da lição: 
 
 
 
 
 



   
Lição:  Tempo instrucional: 70 

Abertura: (5 minutos) 
P: "Use sua atividade "fatos rápidos" da última lição e recontar os principais eventos para seu parceiro. 
Onde esta história termina?" 

• Os alunos devem conversar sobre isto em grupos por mesa ou em duplas. 

• Os alunos compartilham suas discussões. 

P: Olhem para os objetivos desta lição, vamos lê-los. Agora, olhem para nossa palavra-chave: "Impasse".  

• Os alunos devem conversar sobre a definição de Impasse: Uma situação sem possibilidade de solução. 
P: "Um impasse é uma situação sem possibilidade de progresso, de solução. Você pode pensar em outro 
exemplo de um impasse na História? Na sua vida? Fale para seu colega." 

• Estudantes compartilharem respostas, professor as registra no quadro. 
 

Introdução ao novo Material (instrução direta): (20 minutos) 
Estratégia: Reunir informações #1  
 
P: "No início, a guerra movimentou-se rapidamente através da Bélgica e da França, mas chegou a um 
impasse na batalha de Marne na frente ocidental (ver mapa).  

• Peça que os alunos compartilhem o que seu colega lhe disse. 

P: Que novo tipo de combate foi introduzido na 1ª Guerra Mundial?  

• Espere por respostas. 

• Todos os alunos respondem depois que você contar 1, 2,3... Agora! 

P: Por causa do impasse, a guerra de trincheiras foi usada mais do que nunca, em grande escala. (mostre 
fotos) e novas armas foram inventadas. Vamos aprender mais sobre estas novas armas. 

• Professor mostra fotos na parede, em livros etc.  

Prática guiada: (10 minutos) 
Estratégia: Destacando 
Ciclo de Modelagem: 
O professor demonstra:  

• Faça um pensamento em voz alta. Leia um parágrafo; destaque as informações importantes sobre as 

armas. Use a frase estruturada. 

P: "Eu destaquei combates de trincheiras, mesmo ela não sendo uma nova arma, mas teve um grande 
efeito sobre as condições de vida dos soldados e sobre o resultado de várias batalhas.  
 
Professor e alunos demonstram 

• Leiam o próximo parágrafo juntos, os alunos devem dizer a um colega o que eles destacam e, para 

isso, devem usar a frase estruturada. 

• Um aluno compartilha, se os demais concordarem, devem se levantar. 

• Peça que um aluno que tenha permanecido sentado que compartilhe sua resposta. 

• Todos os alunos discutem porque sim (ou porque não) esses fatos são importantes para serem 

destacados. 

• Professor esclarece e destaca as ideias mais importantes depois da discussão. 



   
Todos praticam 

• Os alunos leem, discutem e destacam informações importantes. 

• Todos os alunos discutem porque sim (ou porque não) esses fatos são importantes para serem 

destacados. 

• Professor destaca as ideias mais importantes depois da discussão. 

Prática independente: (10 minutos) 
Estratégia: Quebra-Cabeça 

• Os alunos leem sobre 5 outras armas usadas na primeira guerra mundial. Uma arma por grupo. 

• Os alunos destacam as informações importantes. 

• Alunos apresentam o que destacaram, os outros alunos registram informações importantes. 

• O professor adiciona detalhes ou informações importantes, caso seja necessário, por exemplo, 

certifique-se que alguém mencionou o objetivo dos ratos nas trincheiras. 

Reunindo informações #2-Eventos significativos (10 minutos) 
Estratégia fatos rápidos - Os alunos devem adicionar ao seu organizador outros fatos. 
 

• O professor conta a história, com suporte visual (gestos, imagens, dramatização), dos pontos de 

virada que começaram em 1917, a entrada dos Estados Unidos na guerra em abril de 1917 do lado 

aliados (a razão pela qual dinheiro foi investido na guerra, foi a de que os alemães afundaram navios 

de passageiros na rota para a Grã-Bretanha, incentivaram o México para ir à guerra contra EUA 

prometendo-lhes dar-lhes de volta suas terras), incluindo um Tratado de paz que a Rússia (Lenin) 

assinou com a Alemanha, os aliados forçaram outros países a entrarem na guerra, o governo da 

Alemanha estava desabando e eles se renderam, de novembro de 1918. Compare mapas para discutir 

o resultado da guerra e o Tratado de Versalhes (aceite da culpa, compromissos, dar terras, pagar 

aliados, não permissão para fazer armas). 

• Os alunos adicionam esses eventos em seus gráficos organizadores. 

Prática guiada: (10 minutos) 
Professor Demonstra: 

• O professor modela como adicionar, a Guerra das Trincheiras, os novos eventos significativos e 

adicioná-los em sequência pensando em voz alta.  

• O professor orienta alunos a ouvirem com atenção. Se ele cometer alguns erros durante sua 

ordenação, eles devem dizer "Pare!". 

• O professor adiciona um evento, mas comete alguns erros para garantir o engajamento dos alunos. 

Quando cometer um erro e seus alunos disserem Pare! diga oh sim, isso mesmo! Corrigia-o e 

continue. 

•  

Professor e alunos demonstram: 

• Use outras armas como exemplo e adicione-a na sequência.  

P: "Onde este fato se encaixa na linha do tempo? Apontem as imagens que virão antes e depois." 

• Os alunos mostram fotos 

• O professor dá feedback 



   
P: ok, adicione uma imagem após o impasse e antes de 1917. 
Os alunos praticam: 

• Use um dos pontos de virada como exemplo. 

P: "Onde este fato se encaixa na linha do tempo? Coloque a imagem onde você acha que ela deve ficar." 

• Professor verifica onde os alunos colocaram as imagens. 

Prática independente: (10 minutos) 

• Termine de colocar os novos eventos na sequência correta. 

• Pratiquem recontando os eventos em grupos. 

Encerramento: (5 minutos) 
P: "Como o conflito foi resolvido?" 
Todos os alunos respondem em coro: "pela força" 
 
P: " E esta é a melhor maneira de lidar com conflitos? Quais são algumas das outras maneiras que você 
aprendeu para lidar com conflitos?" 

• Os alunos discutem e, em seguida, escrevem uma reflexão.  

Avaliação: 

A reflexão escrita dos alunos 

Ideias Adicionais: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


